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Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

6.8.2019. A8-0200/2019/err01

ERRATUM
ziņojumā

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par 
atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referente: Esther Herranz García 
A8-0200/2019

Grozījumu Nr. 53 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstu 
noteiktie mērķrādītāji un izstrādātās 
intervences ir pienācīgas un dod iespējami 
lielāku ieguldījumu KLP mērķu 
īstenošanā, KLP stratēģisko plānu pamatā 
ir jābūt iepriekšējai vietējo apstākļu 
analīzei un vajadzību novērtējumam 
saistībā ar KLP mērķiem. 

(57) Svarīgi ir arī tas, lai KLP 
stratēģiskajos plānos pienācīgi 
atspoguļotu dalībvalstu apstākļu, 
struktūru (gan iekšēju, gan ārēju) un 
tirgus stāvokļa pārmaiņas un lai plānus 
laika gaitā attiecīgi varētu pielāgot, 
ietverot konkrētās pārmaiņas.
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Grozījums Nr. 302 izteikt šādi:

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Augļu un dārzeņu ražotāju 
organizācijas un/vai to apvienības var 
izveidot darbības fondu. Šo fondu finansē 
ar:

1. Augļu un dārzeņu ražotāju 
organizācijas un/vai to apvienības var 
izveidot darbības fondu, lai finansētu 
dalībvalstu apstiprinātas darbības 
programmas. Šo fondu finansē ar ražotāju 
organizācijas vai ražotāju organizāciju 
apvienības un/vai to partneru iemaksām, 
ko papildina 46. pantā paredzētā 
finansiālā palīdzība.

Grozījumu Nr. 547 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 547

Regulas priekšlikums
86. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b No summām, kas norādītas šā 
panta 4.a punktā, vismaz 5 % no 
summām, kas norādītas VII pielikumā, 
rezervē 26. pantā minētajam pārdalošā 
maksājuma atbalstam.

Grozījumu Nr. 706 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 706

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 81., 
104. un 141. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz septiņu gadu 

2. Pilnvaras pieņemt 4., 7., 11., 12., 
28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 83., 
94., 110., 120. un 141. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
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laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms septiņu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējums tiek 
automātiski pagarināts uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. 

Grozījumu Nr. 715 izteikt šādi:

Grozījums Nr. 715

Regulas priekšlikums
141.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

141.a pants
Ziņojumi

Eiropas Komisija līdz 2025. gada 
31. decembrim iesniedz ziņojumu par to, 
kā KLP ir ietekmējusi salu reģionus, kas 
nav minēti 135. pantā. Šim ziņojumam 
pievieno priekšlikumus par stratēģisko 
plānu grozīšanu, lai ņemtu vērā šo 
teritoriju īpatnības un uzlabotu gaidāmos 
rezultātus saskaņā ar 6. panta 1. punktā 
noteiktajiem mērķiem.

Pēdējo rindu tabulā 716. grozījumā izteikt šādi: 

Komisijas ierosinātais teksts
* Lielākā daļa ietekmes rādītāju jau tiek vākti, 
izmantojot citus kanālus, (Eiropas statistika, 
JRC, EVA utt.) un lietoti citu ES tiesību aktu vai 
IAM ietvaros. Dati ne vienmēr tiek vākti katru 
gadu, un ir iespējama kavēšanās 2–3 gadus.   
*ª Apputeksnētāju indekss tiks ieviests pēc 
tam, kad Komisija izstrādās metodoloģiju. 
** Direktīva par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu.

* Aizstājējdati rezultātiem. Dati, ko 
dalībvalstis iesniedz katru gadu, lai 
uzraudzītu progresu attiecībā uz KLP 
plānos noteiktajiem mērķiem. 

* Dati par deklarētajiem 
izdevumiem, ko sniedz katru gadu.
** Atbalstam EIP darbības grupām 
piemēro sadarbības nosacījumus.

Grozījums

* Lielākā daļa ietekmes rādītāju jau tiek vākti, 
izmantojot citus kanālus, (Eiropas statistika, 
JRC, EVA utt.) un lietoti citu ES tiesību aktu vai 
IAM ietvaros. Dati ne vienmēr tiek vākti katru 

* Aizstājējdati rezultātiem. Dati, ko 
dalībvalstis iesniedz katru gadu, lai 
uzraudzītu progresu attiecībā uz KLP 
plānos noteiktajiem mērķiem. 

* Dati par deklarētajiem 
izdevumiem, ko sniedz katru gadu.
** Atbalstam EIP darbības grupām 
piemēro sadarbības nosacījumus.
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gadu, un ir iespējama kavēšanās 2–3 gadus.   
*ª Apputeksnētāju indekss tiks ieviests pēc 
tam, kad Komisija izstrādās metodoloģiju. 
** Direktīva par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu.

(Attiecas uz tekstu visās valodās. Labojums 302. grozījumā neattiecas uz tekstu IT valodā. 
Labojumi 715. grozījumā neattiecas uz tekstu CS, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, RO, SK un SV valodās.)


